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REGULAMENT PIRVIND DESFĂŞURAREA
LICITAŢIILOR
ŞI NEGOCIERILOR DE VÂNZARE A MATERIALULUI
LEMNOS PE PICIOR
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Art. 1.

Prezentul regulament este conceput în vederea bunei desfășurări a licitațiilor și

negocierilor vânzării de material lemnos pe picior.
Art. 2.

Masa lemnoasă destinată agenților economici se valorifică prin licitații deschise

cu strigare fără preselecție și negocieri de material lemnos pe picior.
Art. 3.

Pentru motive ținând de probleme contractuale anterioare (termene de plată

sau de exploatare nerespectate, condiții tehnice de lucru neconforme cu prevederile
caietului de sarcini etc) vânzătorul poate refuza oricui participarea la licitație fără a datora
explicații suplimentare.
Art. 4.

Pentru desfășurarea licitațiilor și negocierilor Consiliul Director va emite o decizie

privind constituirea comisiei care va realiza aceste procese. La licitaţii şi negocieri pot
participa şi membrii ai Obştii Sibiceni interesati.
Art. 5.

Înscrierea ofertanţilor la licitaţii şi prezentarea documentelor necesare se face cu

30 de minute înainte de data si ora anunţate pentru începerea licitaţiei.
Art. 6.

Masa lemnoasa neadjudecata la două licitaţii se va putea adjudeca prin negocieri

directe între vânzător, respectiv Obştea Sibiceni şi ofertanţi. Prețul de pornire a licitaţiei va fi
supus aprobării Consiliului Director al Obştii Sibiceni.
Art. 7.

Masa lemnoasă neadjudecată la prima licitaţie va putea să aibă la licitaţiile

următoare preţul unitar de pornire diminuat cu pâna la cel mult 15% faţă de preţul primei
licitaţii, preţ care va rămâne valabil ca preţ de pornire şi pentru următoarele licitaţii sau
negocieri.
Art. 8.

Pentru a participa la licitaţii sau negociere ofertantul va fi de acord cu prezentul

regulament, va achiziţiona caietul de sarcini, va achita taxa de participare, garanţia pentru
fiecare partida (5% din valoarea partizii) şi îşi va însuşi sub semnătură prevederile acestor
documente.
Art. 9.

Achitarea garanţiei de licitaţie aferentă masei lemnoase pe care intenţionează să

o oferteze şi prezentarea dovezii de plată de către ofertant (O.P. vizat de bancă sau plată
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numerar) se face pana la ora începerii licitaţiei. În cazul adjudecării masei lemnoase, garanţia
de licitaţie se transforma in garanţie contractuala. Pentru masa lemnoasa neadjudecata
garanția se returnează.
Art. 10. Se consideră valabilă oferta în care prețul unitar oferit este cel puțin egal cu
prețul unitar de pornire plus un pas.
Art. 11. În cazul renunțării sau retragerii ofertei de către ofertantul câștigător acesta
pierde garanția de participare iar partida va fi adjudecată de ofertantul următoarei oferte
valabile în ordine descrescătoare.
Art. 12. În caz de ofertă unică valabilă partida se consideră adjudecată ofertantului care a
depus această ofertă.
Art. 13. Procedura de desfasurare a licitaţiilor cu strigare începe prin anunţarea de către
organizator a articolului licitat, a preţului unitar de pornire a licitaţiei, a pasului de licitaţie si
a ofertanților înscriși.
Art. 14. Licitarea nu se desfășoară neapărat în ordinea în care au fost prezentate partizile
în Caietul de Sarcini.
Art. 15. Pasul de licitație se stabilește prin hotărârea Consiliului Director al Obștii Sibiceni
și este precizat în caietul de sarcini, iar exprimarea ofertelor se face prin paşi întregi sau
multipli întregi ai acestuia. Participanţii la licitaţie vor putea face oferta prin strigare folosind
cuvintele „merg” sau „mă retrag”. Oferta nu poate fi mai mică decât un pas peste preţul de
pornire al licitatei, respectiv la un pas peste oferta anterioară. Dacă oferta este mai mare
decât un pas se va indica numărul acestora. Această procedură se repetă până în momentul
în care nu se mai fac oferte, ultimul ofertant fiind declarat câştigător al licitaţiei.
Art. 16. Negocierile se fac direct între vânzător, Obştea Sibiceni, şi ofertanţi.
Art. 17. Pentru masa lemnoasă adjudecată se încheie contract de vânzare-cumpărare de
masă lemnoasă pe picior în ziua licitaţiei sau cel tarziu în termen de 3 zile calendaristice de la
aceasta (data înregistrării procesului verbal de licitaţie/negociere).
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Art. 18. Încheierea contractului va avea loc la sediul Obştii Sibiceni la data stabilită până
la orele 16,00.
Art. 19. Firmele (organizațiile) care și-au adjudecat masă lemnoasă la licitaţii/negocieri şi
nu au încheiat contract de vânzare-cumpărare în termen de 3 zile calendaristice de la data
adjudecării masei lemnoase, pierd garanţia de licitaţie/negociere depusă, dreptul asupra
masei lemnoase adjudecate precum şi dreptul de a participa la următoarele licitaţii/negocieri
efectuate de către Obştea Sibiceni.
Art. 20. Prezentul regulament rămâne valabil până la data de 31.12.2018 sau până la
apariţia altor modificări necesare.

Preşedinte Obşte,
lect.univ.dr.ing. Constantin PETRICEANU

Am luat cunoştinţă de prevederile art.19 iar semnătura şi ştampila firmei exprimă
consimţământul direct şi expres pentru pierderea garanţiei şi dreptului asupra masei lemnoase
adjudecate în caz de neincheiere in termen a contractului, conform prevederilor art. 17, art. 18
si art. 19.
Agent Economic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprezentant Agent Economic: . . . . . . . . . . . .
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